DESCRITIVO DOS PASSEIOS COM TARIFÁRIO – 2021
AGENCIA GALERIA ARTES

A AGÊNCIA GALERIA ARTES está localizada nas dependências da Pousada Galeria Artes para maior comodidade de seus hóspedes. Ela é também aberta ao público em geral e
oferece serviços de passeios, transportes e hospedagem em um único lugar com rapidez e segurança. Oferecemos pacotes personalizados a cada cliente para que a sua viagem
em Bonito seja inesquecível. Consulte-nos para um orçamento detalhado .
Contato: agencia@galeriaartes.com.br (67) 3255-4844 / 99151-0089 Watts. Rua Luiz da Costa Leite, 1053 – Vila Donária – Bonito-MS

DICA AO TURISTA


Todos os passeios são tabelados e os ingressos só podem ser adquiridos em AGÊNCIAS de Turismo da cidade de Bonito;


Os valores dos passeios mencionados no tarifário podem sofrer alteração sem aviso prévio. Eles são por pessoa e o transporte não está incluso. Caso precise de transporte
solicite um orçamento.

A maior parte dos atrativos tem um número máximo de visitantes por dia, portanto é importante efetuar as reservas com antecedência, principalmente em períodos de
ALTA TEMPORADA;

Não esqueça de por na mala: tênis ou papete (uso obrigatório em muitos passeios), repelente, protetor solar, chapéu ou boné, toalha, roupa de banho e máquina
fotográfica;


Fuso Horário - O estado do MS obedece ao fuso de 01 hora a menos do horário de Brasília.

FLUTUAÇÕES_______________________________________________________________________________________________
FLUTUAÇÃO RIO DA PRATA
O passeio tem início com uma caminhada de aproximadamente 50 min (2.200m). Ao mergulhar na nascente do Rio Olho D´água, um novo
mundo estará diante de seus olhos. Você flutuará tranquilamente em um imenso aquário de águas cristalinas por aproximadamente 2.200m.
Possui uma forte ressurgência conhecida como “vulcão” onde é possível fazer apnéia. Os equipamentos para flutuação (roupa e bota de
neoprene, colete salva-vidas, máscara e snorkel) estão inclusos no valor. (Pessoas acima de 120 kg devem trazer suas próprias roupas de
neoprene). Distancia 46 km. Tempo de atividade 4h
Obs Recomendado para crianças acima de 06 anos. Proibido para gestantes de 20 semanas ou mais

FLUTUAÇÃO BARRA DO SUCURI
É um passeio de barco com flutuação no Rio Sucuri. Onde, o turista tem a oportunidade de conhecer o exterior do Rio Sucuri através do passeio
de barco á remo com sequência para uma flutuação de 1.300 m, sendo possível se desligar de todo o mundo exterior e apreciar toda beleza do
terceiro rio de águas mais cristalinas do Brasil. Um aquário natural repleto de Curimbatás, Piraputangas, Dourados, Mato Grosso, entre outros.
Possui área de balneário com valor a parte.
Distância 17 km - Duração 2 h (meio período)
OBS: Recomendado para criança acima de 5 anos, possui barco de apoio, proibido para gestantes de 20 semanas ou mais

FLUTUAÇÃO NASCENTE AZUL
O passeio tem início com uma caminhada de aproximadamente 30 minutos (1800 m) pela mata ciliar, contemplando flora e fauna locais. A
flutuação é realizada em um percurso de aproximadamente 400 m com duração de 30 a 40 minutos. O destaque é a nascente de coloração azul
turquesa intenso de aproximadamente 8 metros de profundidade onde é possível fazer apnéia. O passeio inclui um balneário com ótima
infraestrutura onde o visitante poderá passar o dia.
Distância 33 km - Duração 2h (meio período)
OBS: Recomendado para crianças acima de 05 anos. Proibido para gestantes de 20 semanas ou mais

FLUTUAÇÃO AQUÁRIO NATURAL
O passeio tem início com uma caminhada de aprox. 15 min (500 m). por uma trilha que leva até a nascente do Rio Baía Bonita, onde é realizada
a flutuação de aprox. 900m. O visitante flutua na companhia de peixes e aprecia uma rica vegetação subaquática, que dá a sensação de estar
num verdadeiro aquário. Todo o percurso tem o acompanhamento do barco de apoio e após a flutuação o retorno passa por uma reserva onde
é possível avistar alguns animais.
Distância 7 km - Duração 2h 30 (meio período)
OBS: Crianças de 0 a 7 anos pagam somente a taxa do guia, possui barco de apoio.

FLUTUAÇÃO NASCENTE RIO SUCURI
O passeio inicia com uma belíssima trilha de 400m pela mata ciliar, você verá o berço, a nascente do místico Rio Sucuri de Bonito, o terceiro rio
mais transparente do mundo. Só isso já vale o passeio, mas é ai que entra-se no barco a remo para iniciar a parte aquática do passeio: uma
descida de 45 min, quase 2 quilômetros, flutuando, observando cardumes de diversas espécies e um jardim subaquático fantástico. Podendo
fazer a trilha e o passeio de barco.
Distância 19 km - Duração 2 horas

OBS: Recomendado para criança acima de 6 anos, possui barco de apoio. Proibido para gestantes de 20 semanas ou mais.

PARQUE ECOLÓGICO DO RIO FORMOSO
O passeio tem início com uma caminhada de aprox. 900 m pela mata ciliar do Rio Formoso até o deck de início da flutuação. A flutuação é de
aprox. 1.000 m em águas cristalinas no rio formoso. O agradável receptivo possui sanitários, bar e restaurante em frente a uma lagoa e o
visitante ainda pode encerrar o dia com um agradável passeio opcional a cavalo. Diferentes atividades ecológicas no mesmo local: bike, caiaque,
cavalgada, stand up paddle, boia cross, e flutuação é um parque de diversões natural.
Distância 07 km - Duração 03h30min
OBS: Permitido para crianças a partir de 03 anos. Permitido para gestantes.

AVENTURA________________________________________________________________________________________________
CABANAS - BOIA CROSS e ARVORISMO
BOIA CROSS: Uma pequena caminhada de aprox. 300m na mata ciliar leva até o ponto inicial do passeio. O passeio é feito em boias individuais,
com acompanhamento de monitores, num percurso de aprox. 1.200m enfrentando três cachoeiras e duas corredeiras. O retorno é por trilha de
aprox. 100m até o carro que traz até o receptivo.
Distância: 07 km - Duração 1 h
OBS: Permitido para crianças a partir de 06 anos.
O ARVORISMO: consiste num percurso de 350m de extensão com altura variando de 4 a 15 metros do solo, proporcionando ao visitante
interação com a natureza observando os animais silvestres e a flora local. Ao todo são 20 estações de dificuldades gradativas, com duas
tirolesas, sendo a última uma tirolesa aquática no Rio Formoso, tudo com muita segurança. Os equipamentos necessários estão inclusos no
valor.
Distância: 07 km - Duração 1h30min
OBS: Permitido para crianças a partir de 06 anos. Roupas confortáveis e calçados fechado. Altura mínima permitida 1,20m. Peso máximo permitido 120kg.

BOIA CROSS PARQUE ECOLÓGICO
O passeio tem inicio com uma caminhada de 900 metros dentro da mata e margeando o Rio Formoso até o acesso ao Rio. A aventura é feita em
boias individuais passando por 08 corredeiras e também águas calmas totalizando 1.200 metros de descida. No final uma trilha de 200 metros
leva-os até o receptivo do Parque Ecológico, onde os turistas poderão se desfrutar dos decks da lagoa. Equipamentos de segurança inclusos no
passeio.
Distância 07 km - Duração 1h 20min
OBS: Permitido para crianças a partir de 07 anos

PORTO DA ILHA: BOTE E DUCK NO RIO FORMOSO
Realizado em botes infláveis num percurso de 6 km, passando por três cachoeiras e duas corredeiras com uma parada para banho de aprox. 20
min. O desembarque é na Ilha do Padre, sua infraestrutura local possui vários decks e cachoeiras para banho. Ideal para todas as idades e o
Colete salva-vidas está incluso no valor. Além do Bote, há outras atividades de aventura no local .
Distancia 12 km - Duração meio período
OBS: Permitido para crianças a partir de 05 anos, atividades do combo: bote ou duck, boia cross e stand up.

LOBO GUARÁ BIKE ADVENTURE
Trata-se de um passeio feito com bicicletas importadas, de alta qualidade, ideais para aventurar-se com conforto e segurança. Você irá
desfrutar da aventura de pedalar uma bike por um percurso de aproximadamente 18km, onde 4 km são de trilha ao longo da mata ciliar do Rio
Formoso com parada em 1 deck para banho. Durante o percurso terá também uma parada para plantio de muda de árvore nativa.
Distância saida do centro de Bonito - Duração 3 horas
OBS: permitido para crianças a partir de 12 anos

QUADRICICLO ROTA ZAGAIA
É um passeio realizado em quadriciclos individuais acompanhados por um monitor com duracão de aprox. 45 min a 1 hora. O percurso de 4,5
km, é realizado dentro do hotel Zagaia passando por uma mata e vários obstáculos.
Para pilotar o quadriciclo a idade mínima é 16 anos.
OBS: Crianças 06 a 08 anos free (garupa) no quadriciculo 420 cilindradas 06 km

QUADRICICLO TRILHA BOIADEIRA

Passeios realizados em quadrículos individuais ou duplos acompanhados por um monitor com duração de 50 minutos à 1 hora de aventura e
emoção, sendo um percurso de aproximadamente 8 Km (ida e volta) dentro da mata da Trilha Boiadeira, passando por obstáculos, podendo
observar várias espécies de aves e animais silvestres.
Para pilotar o quadriciclo a idade mínima é 16 anos.
OBS: Crianças de 05 a 08 anos free (garupa) e para pilotar idade minina é de 16 anos

MERGULHO________________________________________________________________________________________________
MERGULHO NO RIO DA PRATA
Um mergulho fascinante, ideal para quem quer experimentar a sensação de estar no meio dos mais variados cardumes, numa água tão
cristalina que impressiona inclusive os mais experientes. Todo o percurso de aprox. 600m é acompanhado por Instrutor / Dive Master e tem
duração mínima de 30 minutos dentro d’água a uma profundidade que varia de 3 a 7m.
Distancia 52 km - Duração 40 min.
Obs. Permitido para crianças a partir de 10 anos

LAGO DA CAPELA
Área de lazer para banho em um lago com cascata, Capela Ecumênica com uma bela vista da região. No balneário do Lago da Capela o turista
tem: Tirolesa, Corda Bamba, Vôlei de Areia, Receptivo com Wi-Fi, deck flutuante, ponte, almoço (opcional).
Distância 29 km - Duração Livre
OBS: Crianças ate 05 anos free

MERGULHO NA LAGOA MISTERIOSA
Uma lagoa de água azul que impressiona com sua incrível transparência e profundidade. A Lagoa Misteriosa fica no fundo de uma dolina, que é
um tipo de formação geológica característica de áreas cársticas, similar a um buraco de 75 metros de profundidade todo coberto por uma
vegetação arbórea e circundado pela mata. A partir de 6 metros de profundidade, a Lagoa Misteriosa é considerada uma caverna de gênese
freática, isto é, uma cavidade formada pelo fluxo de água do lençol subterrâneo, sendo uma das mais profundas cavernas inundadas do Brasil,
atingindo mais de 220 metros de profundidade.
Distância 50 km - Duração 03 horas/ mergulho 40 min.
OBS: Permitido para crianças acima de 10 anos. O atrativo tem previsão de funciomaneto durante os meses de abril a outubro

RAPEL_____________________________________________________________________________________________________
RAPEL E TRILHA NA BOCA DA ONÇA
O passeio é composto de uma descida repleta de adrenalina em um paredão vertical de 90m de altura. A plataforma de rapel é uma estrutura
de 34m de comprimento que se projeta no abismo, proporcionando uma vista deslumbrante do Canyon do Rio Salobra e das pequenas grutas
existentes no paredão. Terminando o rapel, um banho na maior cachoeira do estado é indispensável.
Distância 59 km - Duração 04 horas - Almoço incluso
OBS: Passeio recomendado para pessoas acima de 45 kg e crianças acima de 11 anos

RAPEL NO ABISMO ANHUMAS
O rapel de 72 metros que inicia por uma fenda na rocha, que leva a uma caverna com magníficas formações e um lago de águas cristalinas do
tamanho de um campo de futebol que atinge 80m de profundidade. A flutuação ou mergulho autônomo revelam a beleza subaquática do lugar
que esconde cones de até 19m de altura e tem-se uma visibilidade de até 30m a olho nu. Para o rapel existe um treinamento obrigatório no dia
anterior, e para o mergulho autônomo é necessária credencial de mergulho básico.
Distância 20 km - Duração meio período
OBS: Criança a partir de 09 anos e pessoas acima de 45 kg. É necessario realizar um treinamento anteriormente (2 dias antes) para avalição.

CONTEMPLAÇÃO ___________________________________________________________________________________________
GRUTA DO LAGO AZUL
Cartão Postal de Bonito. Trata-se de um passeio contemplativo e histórico que tem início com uma caminhada de aprox. 300m até a entrada da
caverna, onde já se pode ter uma ideia de sua beleza. Descendo aprox. 200m por uma escadaria, avista-se um lago que encanta pelas águas de
tom intensamente azuladas e belíssimas espeleotemas de milhares de anos.
Uso obrigatório de tênis e passeio não recomendado à pessoas que possuam alguma dificuldade de mobilidade, gestantes e portadores de
labirintite.
Duração 1 hora e 30 min

Fechada temporariamente

OBS: Permitido para crianças a partir de 05 anos e obrigatorio o uso de tênis.

GRUTAS DE SÃO MIGUEL

O passeio inicia com um vídeo de apresentação das Grutas de São Miguel que segue com uma emocionante caminhada pela copa das árvores
do cerrado através de uma ponte pênsil de aprox. 200m e continua por mais 150m de trilha até chegar à entrada de uma das cavidades mais
antigas do planeta. Uma gruta seca com formações geológicas variadas, onde a natureza intocável mostra seus corais e ninhos de calcário.
Uso obrigatório de tênis. Distância 17 km - Duração 1 hora e 30 min
OBS: permitido para crianças a partir de 05 anos, obrigatório o uso de tênis

GRUTAS DE SÃO MATHEUS
O passeio a Gruta São Mateus começa com algumas instruções do guia e logo os visitantes tem acesso a trilha suspensa com 5m de altura e
percorre 200m até a entrada da cavidade onde começa a visitação no interior da caverna. Dentro da gruta tem 60 degraus, iluminação artificial
que se auxilia também com as lanternas. O visitante terá a oportunidade de contemplar a mata da região durante a trilha, uma vez dentro da
gruta poderá avistar as formações espeleológicas como estalactites, estalagmites, colunas e coraloides.
Distância 08 km - Duração 1 hora e 30 min
OBS: permitido para crianças a partir de 05 anos, obrigatório o uso de tênis

BURACO DAS ARARAS
Em meio ao cerrado uma Dolina (depressão formada por desabamento) enorme crateratotalmente em arenito com 120m de profundidade,
500m de diâmetro e sua beleza e exuberância, lugar onde diversos pássaros, principalmente as “Araras Vermelhas” adotaram como habitat
natural. Em seu interior fauna e flora bem particulares, com ecossistema próprio e um grande lago habitado por jacarés. O passeio é uma boa
opção, antes ou depois para quem faz o Rio da Prata.
Distância 58 km - Duração 1 hora
OBS: Crianças até 07 anos são cortesia, obrigatório o uso de tênis

CACHOEIRAS ______________________________________________________________________________________________
CACHOEIRAS BOCA DA ONÇA ECOTUR
O passeio é composto de uma caminhada por trilha pela mata preservada de aprox. 4 km, passando por 08 cachoeiras cristalinas com 4 paradas
para banho, inclusive a Cachoeira Boca da Onça, a mais alta do Estado com 156m de altura, pelo cênico Rio Salobro e por pontos de banho em
piscinas naturais.
Uso obrigatório de tênis.
Distância 59 km - Duração dia todo
OBS: Recomendado para crianças a partir de 07 anos , obrigatório o uso de tênis

CACHOEIRAS RIO DO PEIXE
Uma fascinante caminhada na Fazenda Água Viva, num dos cenários mais belos e paradisíacos da região. A primeira etapa do passeio tem
percurso de aprox. 1.600m e passa por várias cachoeiras ornamentais, piscinas naturais e pequenas grutas submersas. Na sede da fazenda é
oferecido um delicioso almoço sul-mato-grossense e após um merecido descanso o passeio continua por mais um percurso de aprox. 800m que
passa por mais três pontos de banho.
Distância 35 km - Duração dia todo
OBS: Crianças ate 05 anos free.

ESTÂNCIA MIMOSA
O passeio começa com uma Caminhada na trilha interpretativa em meio à exuberante mata ciliar do Rio Mimoso com paradas para banho em
cachoeiras e piscinas naturais. Durante o caminho, que passa por oito cachoeiras de tamanhos e formas variadas com ótimos locais para banho
em piscinas naturais, existem passarelas suspensas, pequenas grutas, mirantes com vista para a morraria da Serra da Bodoquena, um trecho de
barco a remo e uma plataforma de salto com 6 metros de altura que transforma o passeio em uma aventura inesquecível para qualquer idade.
Distância 24 km Duração meio período
OBS: Recomendado para criancas a partir de 03 anos (03 a 05 anos free), obrigatório o uso de tênis.

PARQUE DAS CACHOEIRAS
O passeio começa com uma caminhada por trilha ecológica na mata ciliar do Rio Mimoso, observando os encantos da fauna e flora locais.
Durante o percurso de aprox. 1.700m pode-se tomar banho e contemplar 7 belíssimas cachoeiras formadas por tufas calcárias, cada uma com
sua beleza e encanto, além de pequenas cavernas, piscinas naturais e carretilha.
Distância 17 km - Duração meio período

CACHOEIRAS CEITA CORÊ

Diz a lenda que na Terra de Meus Filhos o mundo é perfeito. Este paraíso idílico tem 11 cachoeiras e remansos para se refrescar. O lugar repleto
de atrativos dentre eles as cachoeiras com paradas para banho e piscinas naturais de águas cristalinas. O visitante ainda conhece a nascente do
Rio Chapena, cenário único e inesquecível onde fica a fonte da juventude, caverna submersa com 155 metros explorados e profundidade exata
ainda desconhecida.
Distancia 36 km - Duração: dia todo

CACHOEIRAS SERRA DA BODOQUENA
Localizado no município de Bodoquena, a fazenda possui 400ha em sua totalidade, sendo 350ha de mata preservada e áreas em recuperação,
exuberante fauna e flora. Durante a trilha é possível observar expressivamente as características de Mata Atlântica e Cerrado que se fundem,
enriquecendo ainda mais a paisagem do local, além de várias espécies de animais.
DISTÂNCIA 75 km – DURAÇÃO – MAIS DE MEIO PERÍODO

BALNEÁRIOS_______________________________________________________________________________________________________________
BALNEÁRIO MUNICIPAL
Próximo à cidade. Um balneário frequentado por muitos turistas e bonitenses. As águas cristalinas do Rio Formoso permitem que você tenha
uma visão nítida de peixes, além de flutuações, mergulhos e árvores para descanso. Dispõe de estacionamento, quadras de vôlei e futebol de
areia, lanchonetes e restaurantes, além de quiosques com churrasqueiras para alugar e sanitários.
Distancia 07 km - Duração livre
OBS: Crianças ate 05 anos Free.

BALNEÁRIO DO SOL
Às Margens do Rio Formoso o balneário possui restaurante, lanchonete, churrasqueiras individuais e cobertas, dois parques infantis, quatro
salões de jogos, quadras esportivas, tirolesa e trampolim, piscina de água corrente, redários e animais para produção de fotos, como búfalos,
Lhamas e pôneis.
Distância 12 km - Duração livre
OBS: Crianças até 05 anos free

PRAIA DA FIGUEIRA
Uma lagoa de águas cristalinas de 60.000m2, para você nadar, mergulhar e praticar outras atividades aquáticas como caiaque, tirolesa, biribol
e pedalinho, além, claro do vôlei de areia e frescobol, tudo acompanhado de muito sol. Cercada de muito verde e ótima infraestrutura com bar,
restaurante e lanchonete, sanitários, espreguiçadeiras, playground, quadra de vôlei e futebol de areia e redário sob uma imponente figueira
com aproximadamente 25 anos de idade.
Distância 15 km - Duração livre
OBS: Crianças ate 05 anos free

BALNEÁRIO ILHA BONITA
O Balneário Ilha Bonita, conta com uma estrutura repleta de entretenimento e comodidade. Possui piscinas naturais, ilhas e cachoeiras, e uma
ótima opção de diversão para você e sua família conta com 02 tirolesas, e 04 trampolins, O balneário dispõe de redário, bar e restaurante,
quadras de vôlei, quiosques com churrasqueiras e salão de jogos. É possível caminhar por trilhas rústicas à beira do rio e observar animais
silvestres, peixes e aves. Recomendado para todas as idades.
Distância 13 km - Duração livre
OBS: Criança ate 05 anos free

ATRATIVOS URBANOS_______________________________________________________________________________________
CAVALGADA RECANTO DO PEÃO
O passeio oferece aos seus visitantes uma encantadora experiência sobre a vida do homem no campo. Durante o percurso de
aproximadamente 5 km é possível contemplar as belezas da fauna e flora típicas do cerrado sul-mato-grossense e reviver a história das
tradicionais comitivas pantaneiras.
Carreteiro (opcional noturno)R$ 25,00 ADT//CHD R$ 20,00
Distância 4 km - Duração 1h 30 min

AQUÁRIO DE BONITO
Atrativo com mais de 60 espécies de peixe, incluindo peixes raros como albinos, espécies ornamentais pantaneiras, arraias de água doce, que
você poderá interagir, peixes enormes como o Jaú que tem mais de 1m20cm e média de 30kg, grandes Pintados, Cacharas, Pacus e Dourados
divididos em 32 tanques totalizando mais de 150.000 litros de água, um programa educativo e de grande interesse para o turista.
OBS: Crianças ate 04 anos free

PROJETO JIBÓIA

Uma palestra divertida e informativa sobre serpentes e o papel das mesmas no ambiente natural. Com muita diversão, descontração, e
informação. O Projeto educa seus visitantes sobre a importância das serpentes na natureza e para o ser humano. O conteúdo é apresentado de
forma leve e simples, buscando desmistificar o animal. Ao final, os visitantes podem tirar fotos com uma jibóia de verdade no pescoço!
Início 19:00 horas, duração média de 2h.
OBS: Crianças ate 05 anos free

BIO PARK
Um abrigo de Fauna Silvestre onde o visitante tem a oportunidade de conhecer várias espécies de animais da nossa fauna, entre aves, répteis e
mamíferos. A trilha de 700 metros são guiadas pelo própria equipe técnica do local. O complexo conta com uma minifazenda, onde os visitantes
poderão interagir com mini cavalos, mini vacas, entre outros animais domésticos. A estrutura toda tem acessibilidade para cadeirantes e
portadores de deficiência.
Distancia: 03 km - Duração do passeio: as visitas tem uma duração entre 1 e 2 horas, mas o visitante poderá ficar no parque o tempo que
desejar.

PANTANAL________________________________________________________________________________________________
FAZENDA SAN FRANCISCO
Situada no Pantanal de Miranda, a fazenda oferece um passeio de 1 dia (day-use ) que é composto por um Safári Fotográfico em carro aberto
pelas reservas florestais e campos de arroz irrigados com contemplação de fauna e flora do Pantanal, após um delicioso almoço pantaneiro,
acontece o Passeio de Chalana com pescaria artesanal de piranhas e observação de fauna e flora ribeirinha e a bela paisagem com o pôr-do-sol
do Pantanal, encerrando o passeio com um happy hour pantaneiro, acompanhado do afrodisíaco caldo de piranha. O passeio possui uma
estrutura com bar e restaurante, sanitários, piscina e redário.
Distância 162 km - Duração: dia todo
OBS: Crianças ate 05 anos free

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
·
Os atrativos tem um número máximo de visitantes por dia, portanto é importante efetuar as reservas com antecedência, principalmente em períodos de ALTA
TEMPORADA;
·

A maioria das estradas de acesso aos passeios não é pavimentada;

·

Os valores dos passeios são por pessoa e não está incluso transporte;

·

Os equipamentos necessários para a realização dos estão inclusos no valor da maioria dos passeios;

·

O Transporte para os passeios NÃO está incluso no valor dos passeios;

·

Bonito não tem Banco 24 horas, contamos somente com os Bancos: Brasil, Bradesco, Caixa Econômica e Sicredi, Brasil, Bradesco e Caixa;

·

Os horários dos passeios devem ser respeitados rigorosamente;

·

Os visitantes são acompanhados por guia de turismo local, especializado em atrativos naturais e credenciado pelo Ministério do Turismo;

·

As condições climáticas podem impedir ou dificultar a realização de alguns passeios, ou seja, interditá-los. Nesse caso, é feito o reembolso do valor pago;

·

Não nos responsabilizamos por serviços fora da agência, por exemplo, foto tirada nos passeios por terceiros e locações efetuadas fora da agência;

·

Não é permitido o uso de bebidas alcoólicas, cigarros ou estar sob efeito de drogas no ato dos passeios;

·

Passeios sujeitos a disponibilidade e alterações nos valores, sem aviso prévio.

TARIFÁRIO - 1º semestre 2021
PASSEIO
AQUÁRIO NATURAL

RIO SUCURI

DESCRIÇÃO

280,00

Flutuação CHD 8-12 anos

103,00

127,00

Flutuação Idoso (acima de 61 anos)

206,00

206,00

Flutuação Adulto

201,00

249,00

Flutuação CHD 6 a 12 anos

184,00

249,00

Melhor Idade e Grupos

188,00

233,00

22,00

50,00

Flutuação Adulto/CHD

NASCENTE AZUL

ALTA

206,00

CHD 0 a 5 anos

RIO DA PRATA

BAIXA

Flutuação Adulto

266,00

320,00

Cavalgada

90,00

90,00

Almoço

58,00

58,00

Flutuação Adulto

192,00

252,00

Flutuação CHD 6-11 anos

162,00

217,00

42,00

52,00

Adventure

VÁLIDO ATÉ
15/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

19/12/2020 a 30/06/2021

NASCENTE AZUL

BARRA DO SUCURI

Balneario Adulto

52,00

70,00

Balneario CHD 6-11 anos

42,00

62,00

Almoço

49,00

49,00

171,00

199,00

24,00

26,00

Trilha e Tirolesa (Flutuação opcional)

105,00

145,00

Cavalgada Adulto

105,00

115,00

68,00

68,00

160,00

180,00

105,00
45,00

155,00
45,00

Almoço CHD 07 a 11 anos

35,00

35,00

Balneario Adulto

67,00

77,00

Balneario CHD 5-11 anos

47,00

52,00

Flutuação Adulto

169,00

169,00

Flutuação CHD 5-11 anos

154,00

154,00

Municipal Adulto/Criança >5 anos

38,00

50,00

Do Sol Adulto

70,00

70,00

Do Sol CHD 06-10 anos

40,00

40,00

Ilha Bonita Adulto

75,00

75,00

Ilha Bonita CHD 5-11 anos

45,00

45,00

Nascente Azul Adulto

52,00

70,00

Nascente Azul CHD 6-11 anos

42,00

62,00

Refúgio da Barra Adulto

52,00

67,00

Refúgio da Barra CHD

32,00

42,00

Rio da Prata

290,00

290,00

Rio Formoso/Caiman Scuba Dive

312,00

312,00

Lagoa Misteriosa

400,00

400,00

Nascente Azul

252,00

252,00

Rapel c/ almoço

574,00

664,00

Rapel sem almoço

310,00

353,00

Trilha Adulto c/almoço

267,00

313,00

Trilha c/almoço CHD 07-11 anos

135,00

157,00

Trilha Rio Salobra Adulto

370,00

416,00

Trilha Rio Salobra CHD 07 a 11 anos

238,00

260,00

89,00

94,00

Adulto c/ almoço

211,00

232,00

CHD 6-12 anos c/almoço

172,00

196,00

Trilha Adulto

116,00

136,00

93,00
105,00

105,00
105,00

Almoço Adulto

55,00

55,00

Almoço CHD

40,00

40,00

Trilha Adulto

178,00

228,00

Trilha Melhor Idade e CHD 06-11 anos

152,00

192,00

Trilha Grupo

152,00

192,00

98,00

120,00

217,00

242,00

Flutuação Adulto
Flutuação CHD 0-5 anos

Lagoa

PARQUE ECOLÓGICO RIO
Formoso Adventure
FORMOSO
Boia Cross
Almoço Adulto

PRAIA DA FIGUEIRA

BALNEÁRIOS

19/12/2020 a 30/06/2021

18/12/2020

30/06/2021

18/12/2021

30/06/2021

19/12 a 30/06/2021

30/06/2021

MERGULHO

BOCA DA ONÇA

Receptivo com almoço

RIO DO PEIXE

Trilha CHD 06-11 anos
PARQUE DAS CACHOEIRAS Trilha Melhor Idade

SERRA DA BODOQUENA

Balneário com almoço
Adulto
CEITA CORÊ

31/12/2021

31/12/2021

30/06/2021

18/12/2021

30/06/2021

30/06/2021

CHD 6-11 anos

153,00

190,00

Trilha Melhor Idade

180,00

190,00

Adulto

117,00

152,00

CHD 5-11 anos

114,00

92,00

Almoço

58,00

58,00

Cavalgada

90,00

90,00

Rapel com mergulho

1.537,00

1.537,00

Rapel com flutuação

1.120,00

1.120,00

Visitação Adulto

82,00

82,00

Visitação CHD 08-12 anos

68,00

68,00

Visitação Melhor Idade e Grupos

75,00

75,00

PROJETO JIBOIA

Adulto/CHD >6

50,00

50,00

AQUÁRIO DE BONITO

Adulto/CHD >5

50,00

50,00

Adulto

90,00

90,00

Criança de 06 a 11 anos

60,00

60,00

Melhor Idade

83,00

83,00

Adulto/CHD =>12 anos

135,00

135,00

Arvorismo adulto

118,00

118,00

CEITA CORÊ

ESTANCIA MIMOSA

ABISMO ANHUMAS

BURACO DAS ARARAS

BIO PARK

LOBO GUARÁ BIKE
ADVENTURE

Arvorismo CHD 6-11 anos
CABANAS

PORTO DA ILHA

QUADRICICLO ROTA
ZAGAIA

QUADRICICLO TRILHA
BOIADEIRA

96,00

96,00

135,00

135,00

Boia cross adulto

87,00

87,00

Boia cross CHD 6-11 anos

75,00

75,00

Combo Bote/Duck Adulto

196,00

196,00

Combo Bote/Duck CHD 05-11 anos

174,00

174,00

Bote adulto

136,00

136,00

Bote CHD 05-11 anos

110,00

110,00

Duck adulto

98,00

98,00

Duck CHD 05-11 anos

98,00

98,00

Boia Cross adulto

57,00

57,00

Boia Cross CHD 05-11 anos

46,00

46,00

Stand Up adulto

57,00

57,00

Stand Up CHD 05-11 anos

46,00

46,00

Day use Adulto

57,00

57,00

Day use CHD 05-11 anos

46,00

46,00

Barco eletrico adulto

46,00

46,00

Barco eletrico CHD 05-11 anos

46,00

46,00

Passaporte (Boia + Stand Up + Day Use)

89,00

89,00

Passaporte (Boia + Stand Up + Day Use) CHD

78,00

78,00

420 cc individual => 16 anos

173,00

173,00

420 cc duplo => 16 anos

232,00

232,00

250 cc 10 a 15 anos

152,00

152,00

420 cc individual => 16 anos

173,00

173,00

420 cc duplo => 16 anos

152,00

152,00

Arvorismo noturno

30/06/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

30/06/2021

30/06/2021

30/06/2021

30/11/2021

30/06/2021

30/06/2021

30/06/2021

GRUTAS

Lago Azul

64,00

89,00

São Miguel Adulto

52,00

67,00

7,20

7,20

50,00

65,00

7,20

7,20

238,00

238,00

165,00
165,00
112,00

165,00
165,00
112,00

215,00

215,00

Luau Avulso

92,00

92,00

Almoço ou Jantar Avulso

58,00

58,00

São Miguel Criança 05-11 anos
São Matheus Adulto
São Matheus CHD 05-11 anos
Day use c/ almoço adulto

Day use c/ almoço chd 05-11 anos
Meio periodo c/ almoço adulto
FAZENDA SÃO FRANCISCO Meio periodo c/ almoço chd 05 a 11 anos
PANTANAL
Focagem Noturna de Carro

30/06/2021

31/12/2020

